
١

))بکارگیري نیروفراخوان شناسایی و((

جھت ارائه د ندر نظر داردانشگاه علوم پزشکی مشھد٣/٢/١٣٩٤برنده شده در مناقصه مورخ شرکت حکیم طب تربت حیدریه

بعد از وذيل را از طريق فراخوان، شناسائيھایشتهدر رواجد شرايط افرادسطح شھرستان مشھد،در ١١٥اورژانس خدمات 

.دعوت به ھمكاري نمايدقراردادیبصورت ،مصاحبهوبرگزاري آزمون 

: تذكرات

.قرارداد تمديد خواھد شد، نیاز رضایت از نحوه خدمتی و باشد و درصورت ميبصورت موقتانعقاد قرار داد -١

انجامسايتھمین طريق از ..کارت و .، نحوه صدورو یا مصاحبهھرگونه اطالع رسانی در خصوص زمان و محل برگزاری آزمون-٢

.ساعت یکبار به سایت مراجعه نمایند٢٤حداقل ھر جھت آگاھی از اطالعیه ھا لذا داوطلبین موظف ھستند .خواھد شد

ردیف 
شرایط احرازجنسیتشھرعنوان قراردادآگھی

١
کاردان 

فوریتھای 
پزشکی

ھاي پرستاري، فوريتھاي پزشکي و یا رشته يکي از در کاردانيدارا بودن مدرك تحصیلي مردمشھد
ھوشبري و دارا بودن گواھینامه رانندگي

٢
کارشناس 
فوریتھای 
پزشکی

مردمشھد

کارشناسي مديريت عملیات امداد و نجات، مديريت امداد در دارا بودن مدرك تحصیلي 
رستاري، فوريتھاي ھاي پرشته سوانح(طبیعي و غیرطبیعي)مشروط به داشتن کارداني 

ھاي پرستاري، رشته يکي از در کارشناسي دارا بودن مدرك تحصیلي و يا پزشکي ،ھوشبري 
فوريتھاي پزشکي، ھوشبری و دارا بودن گواھینامه رانندگي

:.شرايط عمومي١

ايران) تابعیت نظام جمھوري اسالمي١/١

قانون اساسي جمھوري اسالمي ايرانتدين به دين مبین اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در )٢/١

) التزام به قانون اساسي جمھوري اسالمي ايران٣/١

دائمانجام خدمت دوره ضرورت يا معافیت قانوني )١/۴

) عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و روان گردان ١/۵

ثرؤسابقه محكومیت جزائي منداشتن )١/۶

يا ساير دستگاھھايوھاي علوم پزشکيدانشگاهیا قراردادی نبايد مستخدم رسمي، پیماني تا قبل از پایان مھلت ثبت نام ) داوطلبین٧/١

و ھمچنین نداشتن ممنوعیت بکارگیري يا استخدامباشندو نھاد ھاي عمومي غیر دولتيدولتي

شوند.رواني و توانايي انجام كاري كه براي آن بكارگیري مي،داشتن سالمت جسماني)٨/١

مراجع ذیصالح.صالحیت عمومي و احراز آن توسط تایید)٩/١

:.شرايط اختصاصي٢

سال تمام ٣۵حداکثرو ٢٠حداقل ) داشتن سن ١

:شدخواھداضافهمقرر داوطلبانموارد ذيل به شرط ارائه تايیديه ھاي معتبر به حداكثر سنتبصره:* 

قانونیمدت خدمت سربازی) ١/١

مدت خدمت طرح و الیحه) ٢/١

سال۵حداکثر به میزان در دانشگاه ھاي علوم پزشکي ١١۵پايگاھھاي اورژانس )میزان سابقه خدمت در ٣/١

در حدود طبیعيBMIسانتیمتر و ١۶٠)حداقل قد ٢

).٢، ت٢، پ٢آمبوالنس(گواھینامه ھاي قابل قبول شامل: پايه يک، پايه دو،بيکي از گواھي نامه ھاي معتبر براي رانندگي با ) داشتن ٣

ئید )دارا بودن تجربه و توان انجام وظايف محوله، سالمت جسمي و رواني و عدم ابتال به بیماري ھا عفوني از جمله ايدز، ھپاتیت و ... به تا۵

)نھايين(ارائه مدرک مربوطه درصورت پذيرفته شدکمسیون پزشکی دانشگاه

)نھايي(ارائه مدرک مربوطه درصورت پذيرفته شدن)انجام بیمه مسئولیت مدني و مسئولیت حرفه اي و ارائه رونوشت بیمه نامه مسئولیت۶

درصورت (ارائه مدرک مربوطه ١١۵و توام بالغین با ھماھنگي مراکز بھداشت و ارائه تايیديه آن به اداره اورژانس B)انجام واکسیناسیون ھپاتیت ٧

)نھاييپذيرفته شدن



٢

می ٢٢/٢/٩۴داوطلبین حداکثر تا پایان مھلت ثبت نام و پایان دوره خدمت نظام وظیفه، محاسبه سن فراغت از تحصیل) مالک محاسبه تاریخ ٨

باشد. 

تاريخ پايان خدمت طرح ايشان دارای گواھی پایان طرح بوده یا) با توجه به اينکه خدمت طرح جھت متقاضیان الزامي مي باشد صرفا افرادي که٩

حائز شرايط ثبت نام مي باشند . لذا افرادي که تاريخ پايان طرحشان پس از موعد مذکور است مجاز به اتمام میرسد ٣١/٢/١٣٩۴حداکثر تا تاریخ 

به ثبت نام نمي باشند.

پايان مدت ، تاريخرت تمديد طرح يا بدون احتساب ضريب منطقه مي باشند مالک محاسبه*تبصره: افرادي که درحال گذراندن خدمت طرح به صو

خدمت طرح اجباري ايشان مي باشد.

ماه اولشش، در مرکز مورد تايید دانشگاه( فني حرفه اي، جھاد دانشگاھي يا استانداري)در طولICDLمھارت ٧ارائه مدرک گذراندن دوره ) ١٠

مدت زمان قرارداد 

:نحوه ثبت نام.٣

صورت مي پذيرد. لذا متقاضیان http://emp.mums.ac.ir/Company/index.aspxبه آدرس: فقط از طريق سايت اينترنتيثبت نام متقاضیان 

نام و ساير موارد مرتبط با فراخوان که در ھمان صفحه قابل مشاھده مي باشد محترم بايستي پس از مطالعه دقیق مفاد فراخوان، راھنماي ثبت 

نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

امکان ثبت نام بعدي وجود نخواھد داشت و ثبت نام اولیه مالک داوطلب تنھا امکان يک بار ثبت نام را دارد لذاالزم به ذکر است ھر:١تذکر

عمل مي باشد. 

کیلو بايت) آماده نمايید. ٢٠٠حجمحداکثر(باJPGبا فرمت ٣×۴است قبل از شروع ثبت نام حتماً اسکن يک قطعه عکس الزم : ٢تذکر 

ثبت نام فقط از طريق سايت صورت مي پذيرد لذا از ارسال مدارک به صورت دستي و يا مراجعه حضوري جھت درخواست شغل : ٣تذکر 

ست ھاي دستي و حضوري ھیچ گونه ترتیب اثري داده نخواھد شد. ضمناً در صورت لزوم دريافت خودداري نمايید. بديھي است به درخوا

اصل مدارک متعاقباً اعالم خواھد شد.

ملی ایران شعبه کاشانی تربت بانکنزد ٠١٠٣۴۵٩۴١٣٠٠٨به عنوان حق ثبت نام به شماره حساب  ریال٠٠٠/٢۵٠مبلغ :۴تذکر
پرداخت نموده و اسکن فیش پرداختی را در محلی که در سامانه ثبت نام اینترنتی مشخص شده است، علیرضا تیموریبه نام حیدریه

ھمراه کارت شرکت در جلسه آزمون اخذ خواھد گردید.بضمناً اصل فیش پرداختی در روز آزمون بارگذاری نمایید. 

:و برگزاري آزمونو زمان اخذ کارت ورود به جلسهنامثبت مھلت.۴

ي اقدام تنسبت به ثبت نام اينترن٢٢/٢/١٣٩۴مورخ سه شنبهپايان روزلغايت١۶/٢/١٣٩۴مورخچھارشنبهمتقاضیان محترم مي توانند از روز
احتمال برگزاري زمان مصاحبه يا آزمون، مھلت ثبت نام به ھیچ عنوان تمديد نخواھد شد. لذا با توجه به تانمايند، با عنايت به محدوديت زماني

به علت حجم باالي ثبت نام، خواھشمند است در اسرع وقت و قبل از پايان مھلت اعالم شده ايجاد مشكل در پھناي باند در روزھاي پاياني
نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه از طريق ٢٣/٢/٩۴روز چھارشنبه مورخ ١۴متقاضیان مي توانند از ساعت نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

برگزار مي گردد و مکان برگزاري آزمون در کارت ورود به جلسه درج خواھد شد.٢۵/٢/٩۴ضمنا آزمون روز جمعه مورخ مین سايت اقدام نمايند.ھ

مدارک:اصل .مدارک مورد نیاز در صورت درخواست ارسال یا ارائه ۵

، زمان و آدرس محل ارسال نحوه، نماينده را آمادمدارک ذيلموظفند شود که اسامی آنھا به عنوان پذیرفته شده اعالم میگراميانداوطلب

:متعاقبا اعالم خواھد شدمدارک، 

 پرينت برگ ثبت نام در فراخوان

با پشت زمینه سفید وپشت نويسي شده ٣×۴عکس قطعه١

) سري) ١اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه

) سري)١اصل و تصوير آخرين مدرک تحصیلي

)سري)١اصل و تصوير گواھي پايان خدمت طرح يا معافیت از خدمت طرح

پايان خدمت نظام يا گواھي که حداکثر تا تاريخ پايان مھلت ثبت ناماصل و تصوير کارت پايان خدمت و يا معافیت پشت و رو

سري)١(وظیفه را تأيید نمايد.

) سري) ١اصل و تصوير کارت ملي پشت و رو

سري)١واھینامه رانندگي (اصل و تصوير گ



٣

دقیق واحد خدمتي با ذکر١١۵در اورژانس و شغل مورد درخواست با رشته تحصیلياصل و تصوير سوابق كاري مرتبط

مدت زمان (تاريخ شروع و پايان)و 

نھايي(ارائه مدرک مربوطه درصورت پذيرفته شدنارائه رونوشت بیمه نامه مسئولیت(

 ارائه تايیديه انجام واکسیناسیون ھپاتیتBارائه مدرک مربوطه درصورت پذيرفته و توام بالغین با ھماھنگي مراکز بھداشت)

)نھاييشدن

ارائه ارائه رونوشت کارت عضويت در سازمان نظام پرستاري حاوي شماره نظام پرستاري و ارائه نمونه مھر نظام پرستاري)

)نھاييپذيرفته شدنمدرک مربوطه درصورت 

 مدارک دال بر بومي بودن:
:  دارا بودن حداقل يكي از موارد ذيل

محل درخواست داوطلب يکي باشد.شھرمحل تولد با-١

ز(ابتدائي، راھنمايي ومتوسطه) با قید تاريخ و کلمه فراغت اگواھي گذراندن حداقل دو مقطع تحصیلي از مقاطع تحصیلي-٢

مقاطع مزبور در محل جغرافیايي مورد تقاضا يا کارنامه ھايتحصیل اخذ شده از واحد آموزشي ذيربط يا گواھینامه ھاي موقت

براي بکارگیري. 

جھت فرزندان پرسنل نیروھاي مسلح:  گواھي گذراندن سه سال از سنوات تحصیلي (اعم از ابتدايي، راھنمايي و -٣

.تقاضا و تائیديه اشتغال پدر يا مادر خود از يگان مربوطه با قید تاريخدبیرستان) درمحل جغرافیايي مورد

.در صورت نیاز به مدارک ديگر متعاقباً نوع مدارک و نحوه ارسال از طريق سايت اعالم خواھد شد

تخصصیمصاحبه برگزاریزمان .۵

با مراجعه به سايت از نحوه و زمان مصاحبه و روز يکبارھرثبت نام به آنھا ارائه مي گردد،داوطلبان مي بايست  با داشتن کد رھگیري که ھنگام

اطالع يابند.مدارک مورد نیاز

:آزمونمواد .۶

و متعاقبا مصاحبه بعمل خواھد آمد.طراحي خواھد شد بدون نمره منفیبه صورت چھار گزينه اي تخصصيکتبیامتحان ۶/١

:  تذكرات مھم.٧

به میزان سه برابر تعداد مورد نیاز درصد نمره،۶٠در صورت کسب حداقل اولويت بندي امتیازاتاسامي پذيرفته شدگان در مرحله اول، بعد از.١

عدم مغايرت، جھت مصاحبه معرفي و بردر صورت اعالم خواھد شد و پس از مطابقت مدارک متقاضیان با اطالعات ثبت شده در مرحله ثبت نام و 

بديھي است در صورت مغايرت مدارک متقاضي با اساس امتیازات آزمون و مصاحبه نسبت به معرفي نفرات اصلي و ذخیره اقدام خواھد شد.

اقدام اطالعات اعالم شده برابر مقررات در ھر مرحله نسبت به حذف آنان از فھرست اسامي پذيرفته شدگان و جايگزيني افراد واجد شرايط

ذف شدگان حق ھیچ گونه اعتراضي را نخواھند داشت.خواھد شد و ح

در صورت پذيرفته شدن الزامي مي باشد. بکارگیریمتقاضیان ، گواھی سالمت و انگشت نگاری. اخذ تايیديه مدرک تحصیلي٢

مرحله از مراحل ثبت در ھربه عھده داوطلب خواھد بود و . مسئولیت ناشي از عدم رعايت دقیق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن فراخوان،٣

ساير افراد واجد شرايط و داراي ، اعالم فھرست قبول شدگان و به كارگیري، مغايرت احتمالي مدارك با مفاد فراخوان و يا احراز وجودنام، مصاحبه

گردد. اولويت، مراحل طي شده كان لم يكن تلقي مي 

مي باشد.ممنوعفراخواندرو دارندگان مقطع تحصیلی باالتر جويان شرکت دانش. ۴

ھمچنین شرايط احراز مشاغل مورد اشاره وبه مدارک ارسالي دارندگان مدرک تحصیلي باالتر و پائین تر از مقاطع تحصیلي اعالم شده در.۵

مدرک تحصیلی باالتر، درصورت اطالع از دارا بودنپس از شروع بکار)(حتیکارگیریاز بو در ھر مرحله مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواھد شد

قرارداد افراد لغو خواھد شد.

داراي اولويت جذب مي باشند.و بومی شھرستان مشھد. داوطلبین متاھل۶

: مبنای استان و شھرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.١تبصره



۴


